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 تعلیمات التشغیل 
 

 اقرأ التعلیمات بعنایة قبل تشغیل الجھاز أو تنفیذ أعمال الصیانة. 
مكان آمن للرجوع إلیھا یجب علیك مراعاة جمیع تعلیمات السالمة؛ وإال فقد یؤدي عدم مراعاة التعلیمات إلى وقوع حوادث و/أو تلفیات. احتفظ بھذه التعلیمات في 

 في المستقبل.
 

 المروحة البرج

 العربیة
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 معلومات السالمة العامة 
 

استخدام آخر بخالف االستخدامات التي توصي بھا الشركة المصنعة قد یسبب حریقًا أو صدمة كھربائیة أو ال تستخدم ھذه المروحة إال حسب ما ھو موضح في ھذا الدلیل. أي  •
 إصابة لألشخاص.

 ھرتز).  50فولت ~ /   230تأكد من توافق مصدر الطاقة الرئیسي مع الجھد المحدد في لوحة بیانات المروحة ( •
 كامل لضمان عدم عبثھم بالجھاز. ھذا المنتج لیس لعبة. یجب اإلشراف على األطفال بشكل   •
برة والمعرفة الضروریة، ما لم یتلقوا  ھذا الجھاز غیر مناسب لالستخدام من األشخاص (بما في ذلك األطفال) ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة أو عدیمي الخ •

 ؤول عن سالمتھم.اإلشراف أو التعلیمات الكافیة فیما یتعلق باستخدام الجھاز من شخص مس
 ال تغِط الجھاز أو تضع عوائق تقید شبكات منافذ دخول وخروج الھواء.  •
 تأكد من عدم وجود أشیاء على مسافة أقل من متر واحد من مقدمة الجھاز وجوانبھ. •
 افصل طاقة الموصالت الرئیسیة عند عدم استخدام الجھاز أو عند أداء أعمال التنظیف.  •
 البیئات المتربة أو في وجود أبخرة قابلة لالشتعال (على سبیل المثال في الورش العمل أو المرائب) أو أبخرة الطالء.  تجنب استخدام المروحة في •
 ال تضع أي شيء فوق الجھاز، استخدم الجھاز لتجفیف المالبس.  •
 استخدم الجھاز في منطقة جیدة التھویة. •
 واء/مخرج الھواء، حیث قد یؤدي ذلك إلى اإلصابة بصدمة كھربائیة أو نشوب حریق وقد یؤدي إلى تلف الجھاز. تجنب وضع األصابع أو األجسام الغریبة في شبكات مدخل الھ •
 لتجنب خطر نشوب حریق، ال تضع عوائق أمام الشبكات أو تعبث بھا بأي طریقة أثناء تشغیل المروحة.   •
ع أو شخص مؤھَّل تأھیالً كافیًا لتجنب أي مخاطر  ال تستخدم الجھاز في حالة تلف السلك أو القابس. في حالة تلف سلك الطاق • ة، یجب استبدالھ بمعرفة الشركة المصنعة أو الموّزِ

 متعلقة بالسالمة. 
صالحات كھربائیة أو ال تشغل الجھاز إذا تعرض للسقوط من مكان مرتفع أو تعرض للتلف بأي شكل. اتصل بالموظفین الفنیین المؤھلین لفحص الجھاز أو إجراء أي إ •

 یكانیكیة.م
 ستخدام مكنسة كھربائیة.تراكم الغبار في الجھاز ھو السبب األكثر شیوًعا لحدوث سخونة زائدة. أزل رواسب الغبار بفصل الجھاز وتنظیف مخارج الھواء والشبكات با •
) مشطوفة بالماء الساخن والصابون. قم دائًما بإزالة القابس من مقبس  ال تستخدم المنظفات المسببة للتآكل لتنظیف ھذا الجھاز. قم بتنظیف الجھاز بقطعة قماش رطبة (غیر مبللة •

 مصدر التیار الكھربائي قبل التنظیف. 
(إیقاف التشغیل) وانزع القابس من المقبس. أمسك بالقابس ذاتھ عند السحب. عند فصل المروحة، تجنب شدّ السلك   OFFلفصل المروحة، اضغط على المفتاح لینتقل إلى وضع  •

 نفسھ.
 ال تضع أي شيء على السلك وال تقم بثنیھ. •
 ال یوصى باستخدام أسالك إطالة، ألنھا قد تسخن أكثر من الالزم وتسبب خطر نشوب حریق. ال تستخدم سلك إطالة واحدًا لتشغیل عدة أجھزة.  •
 ال تغمر السلك أو القابس أو أي مكون آخر من مكونات الجھاز في الماء أو السوائل األخرى.  •
 ال تلمس القابس بأید مبتلة.   •
 ال تضع المروحة فوق مصدر حرارة آخر أو بالقرب منھ. •

 
 تحذیر: تجنب تغطیة المروحة لتفادي حدوث سخونة زائدة. 

 الرمز أدناه یشیر إلى التحذیر أعاله: 

 
التشغیل، من    • أثناء  إذا تم تغطیتھا أو تقریبھا،  المروحة في خطر نشوب حریق  قابلة لالشتعالقد تتسبب  إبقاء    كالستائر واألقمشة والبطانیات ونحوھا.  مادة  فاحرص على 

 . المروحة بعیدًا عن ھذه المواد
 ووضعھ في المكان المناسب.  ال توصل الجھاز بمصدر التیار الرئیسي قبل االنتھاء من تجمیعھ بالشكل الصحیح  •
اض، أو في مكان ال یسمح بسحبھ  ال تمرر السلك تحت سجاد األرضیات. ال تغط السلك بالبطانیات أو السجاد أو مواد مشابھة. ضع السلك بعیدًا عن المناطق المزدحمة باألغر •

 دون قصد. 
 الغسل أو حمامات السباحة. ال تشغل المروحة بالقرب من أحواض االستحمام أو الدُش أو أحواض  •
 ال تضع المروحة أسفل منفذ مقبس تیار كھربائي.  •
 ال تشغل الجھاز في الھواء الطلق.  •
ء ما أو تم وضعھا في وضع  ال تشغل المروحة بجھاز تحكم أو أي جھاز خارجي آخر یؤدي إلى تفعیل الجھاز تلقائیًا، وإال فقد ینشب حریق إذا كانت المروحة مغطاة بشي  :تحذیر 

 غیر صحیح. 
 األولي لعناصر التسخین الداخلیة، ویجب أال تتكرر الحقًا. عند بدء التشغیل األولي، قد تصدر المروحة رائحة طفیفة غیر ضارة. ھذه الرائحة ھي تأثیر عادي للتسخین  •

 (تشغیل/إیقاف) كوسیلة وحیدة لفصل الطاقة. یجب فصل سلك الطاقة دائًما عند صیانة مروحة البرج أو تحریكھا.  ON/OFFتحذیر: ال تعتمد على زر 
بداخلھا. یجب عدم استخدام الجھاز في مواقع یحتمل أن تكون خطرة كالھواء القابل لالشتعال أو لالنفجار  تحتوي المروحة على أجزاء ساخنة وتصدر شرًرا وقوًسا كھربیین  •

 أو الھواء الرطب أو المشبّع بكیماویات.
عند التشغیل، لتجنب احتمال انقالب  ال تضع مروحة البرج على األسطح الناعمة، مثل السریر، فقد تنسد فتحاتھا. ضع مروحة البرج دائًما على سطح مستٍو ومستقر وثابت  •

 مروحة البرج. ضع سلك الطاقة بحیث ال تستقر مروحة البرج أو األشیاء األخرى فوقھ.
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 افصل مروحة البرج دائًما عند عدم استخدامھا. •
 لتجنب الحوادث، أوقف تشغیل الوحدة إذا كانت غیر مراقبة.  •
رائحة غریبة) أوقف تشغیل الجھاز فوًرا، وال تحاول إصالحھ بنفسك، بل خذه إلى مركز الصیانة المحلي الذي   في حالة حدوث أي مشاكل (كسماع ضجیج غیر عادي أو شمّ  •

 یقدم خدمات ما بعد البیع. 
 

 تعلیمات التجمیع  
 

 افتح الصندوق وأزل أجزاء الجھاز: الجسم والقاعدة ووحدة التحكم عن بُعد.
 

 اجمع بین نصفي القاعدة، كما ھو موضح في المخطط.  
 أدخل الكابل في الفتحة المركزیة. 

 أدخل القاعدة في الجزء السفلي من الجھاز وأحكم ربط البراغي األربعة.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 انصب الجھاز عمودیًا على سطح مستو قبل تشغیلھ. 
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 وصف األجزاء 
 

 

 . لوحة التحكم الرقمیة 1
 

 الكریستال السائل . شاشة 2
 

 . اللوحة العلویة 3 
 

 . اللوحة الخلفیة 4
 

 . الشبكة   5 
 

 . اللوحة السفلیة 6
 

 . القاعدة 7
 

 . جھاز التحكم عن بُعد8

 
 

 كیفیة استخدام الجھاز 
 

 ال یحتاج ھذا الجھاز إلى تركیب. 
 فولت~).  230( ضع الوحدة على سطح مستٍو وثابت. قم بتوصیل سلك الطاقة بمقبس طاقة مناسب 

 عند نقل الجھاز من مكان آلخر، استخدم المقبض الموجود على ظھر الجھاز. 
 ال تستخدم ھذه المروحة في منطقة ذات رطوبة عالیة أو ملیئة باألتربة أو الماء. 

 قمیة درجة حرارة الغرفة. سرعة المروحة منخفضة. (تشغیل) في لوحة التحكم أو جھاز التحكم عن بعد. سیشیر صوت إلى تشغیل الجھاز وتعرض الشاشة الر ONاضغط على 
 (إیقاف).  OFFیمكن إیقاف تشغیل المروحة باستخدام الزر  

 خیارات لسرعة المروحة (منخفضة ومتوسطة وعالیة).  3أوضاع (عادي وطبیعي ونوم) و  3یمكن استخدام ھذا المنتج باعتباره مروحة ذات 
 

                   
          

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          

            

 

 . ھواء وضع النوم 1
 . ھواء الوضع الطبیعي 2
) أو المؤقت  C °. عرض درجة حرارة الغرفة بالدرجة المئویة (3

 ) Hبالساعات (
 . وضع الدوران4
 . سرعة المروحة5
 . المروحة على الشاشة 6

 

2 3 1 

4 5 6 
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 لوحة التحكم والوظائف المتاحة

 
 

 ) OSC. زر الدوران (6
خالل تشغیل الجھاز، المس   

(دوران) لجعل   OSCزر 
الجھاز یدور تلقائیًا، مما  

یؤدي إلى تغییر تدفق الھواء  
یضيء   من الیسار إلى الیمین.

الخاص بوظیفة   LEDمؤشر 
OSC  (الدوران) فوًرا 

(دوران)   OSCالمس الزر 
مرة أخرى لمقاطعة الدوران  

الخاص    LEDوینطفئ مؤشر 
(الدوران)   OSCبوظیفة 

 بشكل متزامن.
  80 زاویة الدوران ھي 

 درجة.

  -+/  TIMERزرا   1/2 
 (زیادة/خفض الموقت) 

خالل تشغیل الجھاز، یمكن 
ضبط وقت التشغیل عن طریق  

  -+/  TIMER  لمس أزرار
  1 من: (زیادة/خفض الموقت)

ساعة، حیث تساوي   12إلى 
   كل لمسة ساعة واحدة.

الخاص   LEDیضيء مؤشر 
(الساعات) بشكل   Hبالخیار 

 متزامن ویظھر الوقت المحدد.
ستتوقف الوحدة تلقائیًا في نھایة  

 الوقت المبرمج.

 )SPEEDزر اختیار السرعة ( 5 
یسمح لك بضبط سرعة المروحة   

 (منخفضة/متوسطة/مرتفعة).
الخاص بوظیفة    LEDسوف یضيء مؤشر 

SPEED .(السرعة) بشكل متزامن 
 

 (تشغیل / إیقاف)  ON/OFFزر  4 
  ON/OFFسیؤدي لمس زر  

(تشغیل / إیقاف) إلى إضاءة مؤشر  
LED   للسرعة المنخفضة وسیبدأ

الجھاز بالعمل بسرعة منخفضة.  
إلیقاف تشغیل المروحة، اضغط على  

(تشغیل / إیقاف)   ON/OFFالزر
 مرة أخرى.

 

 ) MODEزر اختیار الوضع ( 3
أوضاع (النوم   3یسمح لك بضبط  

 والطبیعي والعادي) 
لخیاري   LEDسیضيء مؤشرا 

 النوم والطبیعي بشكل متزامن.
خاص   LEDال یوجد مؤشر 
 بالوضع العادي.

 

 
 
 
 
 

 

 جھاز التحكم عن بُعد 
 

 
 بالفعل). یحتوي جھاز التحكم عن بُعد على ستة أزرار تتطابق وظائفھا مع الوظائف الموجودة في لوحة التحكم (تم بیانھا بصور توضیحیة 

 
 (ارجع إلى الشكل البیاني أدناه)  كیفیة إدراج / إزالة بطاریات جھاز التحكم عن بُعد 

 افتح غطاء البطاریة الموجود على الجزء الخلفي من جھاز التحكم عن بُعد (اضغط على الغطاء ثم اسحبھ).
 ضع البطاریات داخل الغطاء، مع التأكد من صحة توصیل القطبین.

 ء مرة أخرى في مكانھ بجھاز التحكم عن بُعد.أعد غلق الغطا
 . EC/2006/66فولت، والمتوافقة مع توجیھ البطاریة رقم  LR03AAA 1.5استخدم بطاریتین طراز 

 انزع البطاریات عند عدم استخدام جھاز التحكم عن بُعد لفترة طویلة. 
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 EC/2006/66معلومات التخلص الصحیح من البطاریات وفق التوجیھ األوروبي رقم  
ویجب تسلیمھا إلى محطات فصل  الرجاء استبدال البطاریة عند نفاد شحنتھا الكھربائیة: عند نھایة عمرھا االفتراضي، یجب عدم التخلص منھا مع النفایات غیر المفروزة. 

ین یقدمون خدمة مشابھة. یحول التخلص من نفایات البطاریات بشكل منفصل دون حدوث تأثیرات سلبیة محتملة على البیئة وعلى صحة  النفایات المناسبة أو للمزعین الذ
خلص من  ة والموارد. التاإلنسان بسبب التخلص غیر الصحیح من النفایات، كما یسمح باستعادة مواد الصنع األصلیة وإعادة تدویرھا لتحقیق توفیرات كبیرة في الطاق

على البطاریة. التخلص من المنتج بشكل غیر قانوني من قِبل المستخدم یُفضي إلى تطبیق   Xالنفایات بشكل منفصل أمر إلزامي یُشار إلیھ بسلة مھمالت علیھا حرف 
 عقوبات إداریة حسبما تحدده اللوائح الساریة.

 
 
 

 الصیانة والتخزین 
 
 

 افصل الجھاز دائًما قبل التنظیف أو الصیانة. 
 مھم: ال تغمر المروحة في الماء. 

 
 تنظیف السطح الخارجي للجھاز 

 أوقف تشغیل المفتاح وافصلھ عن مأخذ التیار قبل إجراء أي أعمال صیانة أو قبل نقل الجھاز.  
 استخدم قطعة قماش ناعمة إلزالة أي غبار من على المروحة.  
 مئویة. واترك المروحة تجف تماًما قبل االستخدام.  درجة 50إذا كانت المروحة شدیدة االتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مرطبة بالماء ومنظفًا معتدالً عند درجة حرارة أقل من  
 ال تستخدم الزیوت أو المواد الكیمیائیة أو نحوھا من المواد للتنظیف، وإال فقد تتلف السطح. ال تستخدم المنظفات أو المذیبات التي تسبب تآكالً مثل البنزین. ال تغسل الجھاز بالماء. 

 من شبكات منافذ دخول/خروج الھواء. استخدم مكنسة كھربائیة إلزالة الغبار  
 

 تنظیف المروحة الداخلیة 
لمروحة من العمل بشكل صحیح. فك البرغي قم بتنظیف المروحة الداخلیة بشكل دوري، بناًء على الظروف البیئیة التي یُستخدم الجھاز خاللھا: المروحة الداخلیة المتسخة قد تمنع ا

 سفل كما یوضح المخطط أدناه. نظف المروحة الداخلیة باستخدام مكنسة كھربائیة.وأزل الشبكة األمامیة عن طریق السحب أل 
 أعد تركیب الشبكة على المروحة. 

 
 
 

 
 
  

 الشبكة 

 برغي 

 
 جسم المروحة 
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 التخزین 
 وجاف. إذا كنت تنوي عدم استخدام الجھاز لفترة طویلة، فافصل سلك الطاقة وقم بتخزین الجھاز مع ھذا الدلیل في عبوتھ األصلیة، في مكان بارد  

 
 EC/2002/96معلومات التخلص الصحیح من المنتج وفق التوجیھ األوروبي   

خلص منھ مع النفایات المنزلیة. بل یجب تسلیمھ إلى محطات فصل النفایات المناسبة أو للموزعین الذین یقدمون خدمة مشابھة. التخلص من  بعد وصول ھذا الجھاز إلى نھایة عمره االفتراضي، یجب عدم الت
، كما یسمح باستعادة مواد الصنع األصلیة وإعادة  لنفایاتنفایات الجھاز الكھربائي بشكل منفصل یحول دون حدوث تأثیرات سلبیة محتملة على البیئة وعلى صحة اإلنسان بسبب التخلص غیر الصحیح من ا

على المنتج. التخلص من المنتج بشكل غیر قانوني من قِبل   Xتدویرھا لتحقیق توفیرات كبیرة في الطاقة والموارد. التخلص من النفایات بشكل منفصل أمر إلزامي یُشار إلیھ بسلة مھمالت علیھا حرف 
 إداریة حسبما تحدده اللوائح الساریة.المستخدم یُفضي إلى تطبیق عقوبات 
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